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Ogłoszenie nr 540142004-N-2019 z dnia 11-07-2019 r.

Racibórz:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 568195-N-2019 

Data: 2019-07-03 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Raciborski, Krajowy numer identyfikacyjny 27625511100000, ul. Plac Okrzei  4, 47-400 

Racibórz, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4597385, e-mail przetargi@powiatraciborski.pl, faks

. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.powiatraciborski.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: III.1.3) 

W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - w okresie

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie dotyczące inwentaryzacji

punktów osnowy wysokościowej, pomiaru i obliczeniu wysokości w układzie wysokościowym

PL-EVRF2007- NH. - dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w

zakresie określonym w art. 43 pkt 1 lub 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), która zostanie skierowana

przez wykonawcę do realizacji zamówienia. 

W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: -

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
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działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie dotyczące

inwentaryzacji punktów osnowy wysokościowej, pomiaru i obliczeniu wysokości w układzie

wysokościowym PL-EVRF2007-NH zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i

Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i

magnetycznych. - dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w

zakresie określonym w art. 43 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), która zostanie skierowana

przez wykonawcę do realizacji zamówienia. 


